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Radur, 

haldnar vid jardarfor 

— Vigurbsfonat, 

-  Bannebrogsmanns, te 

á Alptanesi ä Murum, — JR 4 ð 

—— 

— 14. dag oktoͤbermaͤnadar Í, KA — 
4 — | (5 á A 

' 1853. a EÐ — 

9 sþvíðiná tit 

" 

9740 

Neykjavik 1854. 

—— Vrentadar á koſtnad dznarbüsins í i prentſmidju Galanbe 

þjá '€. Þértarfyni. 





1. Huskvedija, 

haldin af ſoöknarpreſti hins framlidna, 

fjera Guðmundi Vigfüsſyni á Borg. 

Vier vitum, fadir, „að ſyndin er af einum manni 

fymin í þeimínn, og baubinn vegna fynbarinnar“, og víb 

beſsu meini ver engin græbíjurt um víba berglbu. En -. 

þú hefut, þöfunbur lifsins, gróburfett trje þíns eilífa 

lifsins þjer á landi baublegleifang, og opnað oſs ellum 

seg og adgang ab þvi. SÆ! hjálpaðu víð til, ab leita 

bang og finna þann, og feta hann äleidis, foo vjer 

getum náb því tafmarti, fem þú hefur ætlab oſs og 

fyrir fett, því laun fynbarinnar er daudinn, en þín. 

nábargáfa er eilíft líf í brotni. vorum Jesu Krifti. 

Amen. 

Stáð fje með yður og fríður af gudi feður 

og Drottni vorum Keðú Kriſto. Koͤloſs. 1, 2. 

Pad er vg hefur jafnan verid venja, áftfæru 

tilbeyrenbur, á meðal allra ſidadra þjóða, ab 

—— 1* 
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"menn fýla Hverjir odrum beilla- vg bleſsunar—⸗ 

ávarp, bæbi þegar þeir finnaſt og ffilja aptur, 

hvort það er á fórnum vegi, heima eba út í frá, 

eða hvort heldur funda- eba ſamveru⸗ſtundin 

befur veri ſtutt eba long; vg er þetta badi 

fagurt og unbir eind friftilegt, þar það er og 

á ab vera vottur þejð, að hver vilji odrum 

vel, og að hver vilji umgangaſt annan í fær“ 

leifa. Þannig fjáum vjer t. a. m., að poſt—⸗ 

ulinn Päll byrjar sg enbar fleſt fín ſendibrjef, 

hvort heldur þan eru ſtylud til heilla jafnaba, 

eða einftafra manna. „Näd og friður af 

gudi og drottni vorum Sesú rifti“ ern 

Þær blejðunar -óffirnar, fem hann itrekar bæni 

fyrít og ſeinaſt. 

Ad ſonnu getum sjer leitt oſs í huga, og 

þab eigi án orſaka, ab beſs konar ävorp og 

kvedjur ſjeu ſtundum manna äͤmedal tóm venja 

og fyrir ſidaſakir, eptir því fem þær eru ſthl— 

abar og frá hverjum þær foma, en aptur er 

á hina hlidina eins viſt, að þær ern, hvad marga 

ſnertir, af góðum refum og rótum ſprottnar. 

Tungan verður hjer, fem enbrarnær, ab 

vera túlfur hjartans, og enginn veit til fulls, 

vema fó, þem bjartur og nýrun rannjafar, 
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hvad með manninum býr, eba hvort oiſt hans 

fnertir hjartad mikid eba litið, ellegar efti; 

og ab minnfta koſti er það viſt, ab ſlik ávarp 

og Öffir fnerta björtu allra vidkvemra, vand⸗ 

adra, trúabra og gubþræbbra manna, hvort 

belbur þeir ftýla þær fjálfir til annara, eba 

begra þær vg mebtafa af munni þeirra, eins 

og þab þyfir ſtortur á veljæmi og kriſtilegu 

framterbi, þegar þær efti eru fram bornar á 

bæfilegum tíma. 

En þyfi mönnum þab noffurð um vert, ab 

góbar óffir vg ávörp hafi, eins og hvad annað, 

finn tíma, ab þver ávarpi annan. í færleifa vg 

meb friftilegum orbum og kvedjum, Þegar þeir - í 

hittaſt eba ffilja aptur, þó þeir enba hafi lítið 

eba elfert faman ab fælba, hvad má þá fegja 

um þá, fem mikid eiga eba hafa átt ſaman ab 

fEípta, um lengri eba ffemmri ſpol eba tima 

af vegferdinni? er þad ekki tilblýbilegt vg líflegt, 

að heilsunar- og kvedju⸗civorp þeirra hafi enn 

þá meiri og býpri þýðingu? Eptir því, fem 

fambanbib var nánara, áftrífara og vibfellbne 

ara, eptir því ſnerta fvebjur þær vg ävorp, 

fem menn fenda þver odrum, meir . hjörtun, 

eptir því verba þau heitari, alvarlegri og hjart⸗ 
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anlegri. Því lengur fem þeir hafa jamar vid 

oſs búi, því gebfellbari fem þeir hafa verin, 

því meira fem þeir hafa unnid oſs í bag vg 

ſtutt ab velferð vorri, beſs nær bjarta ganga 

oſs kvedjur þeirra, því meira. þyfir oſs fyrir, 

víð þá ab:ffilja, allrahelzt ef likindi eru til, ab 

menn eigi ab ffilja til langframa, og því hjart⸗ 

næmari verða þær óffir, fem vjer ftýlum þeim 

ad voru leyti aptur á móti. 

En ſſeu þær fvebjur innilegar, víbfsæmar 

og hjartanlegar, fem vinir ſtyla vinum, þegar 

“þeir ab eins ffilja um fund, med þeirri von, 

ad fjált og finnaſt aptur innan lítils tima í 

peſsu lífi, með hvilikum tilfinningum og ale 

vorugefni munn þá þær ſiduſtu fvebjurnar 

ftólabar, þegar sjer vitum fyrir víft, ab oſs 

eft aubnaft, að fjá þá aptur með augum life 

amans? þegar þeir, eind vg þeir voru ab 

byggbum, atgjorvi, mannfoftum vg framkvemd⸗ 

um, ſtanda oſs fyrir hugffots-fjónum, vg þab 

er ein og ffráb á mínnisfpjald bjarta vors, 

hyilikir þeir reynbuft frá fyrſta til ſidaſta, en 

vjer bljótum vid þá ab ffilja og þeir við oſs? 

Gú fvebja getur effi verid án fárra, vinfsæmra 

tilfinninga, þegar maður eba kvinna hlýtur ab 
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ffilja vid áftrífan ektamaka í ſidaſta fínni, for= 

elbríð vid barnid, barnid víð forelbrib, eba ein: 

hvern þann, fem getf því í þejð eba Þeirra 

ſtad, eba þegar heimilid serbur ab fjá á bat 

vondubum, virtum og elſtudum hüsſsfodur eba 

húsmóbur, fent í margt ár hefur meb fóma vg 

umbyggju alið önn fyrir því, og á allar lunbir, 

í orbi og verti, flutt bag beſs og velgengni; 

fú Ívedja Hlýtur ab fnerta björtu, efti einungis 

einftafra, heldur margra vg á ýmsar hüdarz; 

fú fvebja verður effi útmálud meb ordum, því 

tungutat mælffunnar á þau effi til, en tilfinn⸗ 

ingar hjartans lýða henni bet, effi einungið 

bíð innra, heldur lifa þíð ytra. Eins og manni . 

bregbur vid, Þegar ljós ſlokknar í einu herbergi, 

fem ſtinid hefur þar ffært og glatt, og lýft oſs 

víb ftorf vor, og vjer ſitjum eptir í myrkri og 

auðn, ſvo bregbur einnig heimilinu, þegar hüs— 

fabir eba húsmóðir kallaſt burtu, fem med 

bæmi fínu, bagjari og umfjón, hefur verið ljós 

beſs í margt ár. 

Ad víðu er þab ærinn munur, hvort burt⸗ 

kollunin ſtedur allt í eimu, eba með  abbragr 

anba, hvort vjer getum verid undir hana búnir 

ellegar. etfi, hvort sjó meb fótt vg fjúfbómum 
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er. gefinn eins vg freftur eba. fyrirvari ellegar 

effi; en þú er þad lífaft því, fem ljóð hverfi 

äſtvinum og elſtendum eba heimilinu; því hvort 

bad ſlokknar allt í einu, eba dapraſt og dregur 

af. því fínátt og fmátt, þangab til það líbur í 

dauda⸗ dä, þá verdur myrtt eptir hjá þeim, fem 

við þab þátu. . 

Þannig, bregður oſs nú, áftfæru, effi einungis 

binni fárt treganbi, heidrudu ekkju, börnum, 

aiſt mennum og vinum, heldur ollu fjelaginu, og 

Þeim, fem til bekktu og til náðu, nær og fjær, 

þegar — er nú látinn og lidinn burt fem ljös, 

er lengt blafti á {fari ab fíbuftu, fem um 66 

ára ſteid var prýði og yndi þejóa heimilið, 

og i rúm 43 ár fómi og forſtodumadur hüſs 

vg fveitar, fem med búð, bugnabi og ſtyldurakt 

vann ſvo lengi og jómafamlega ab verfi finne 

ar follunar, fem efli eiginn bag, heimilisins 

vg fjelagsins hag af ýtruftu froptum, sg kom 

alftabar fram til góbs, víð hvern fem hann 

átti ab ffipta, bæbi til orda og verfa; sjer 

getum efti fvatt bann í fíbafta fínni án fárra 

tilfinninga, án þejs vjer komumſt vid hið innra; 

því um leið ſtendur bad oſs berlega fyrir hugs 

ffotsfjónum, hver og hvilikur hann var, vg 
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hvad hver af oſs i finn ſtad hefur miſst. 

Morgum af sjá er þad einnig ljóft, med hvi— 

lífum tilfinningum, hviliku bjartaþelt hann ſtildi 

vid äſtvini fína og elſtendur, vg hversu hjart— 

næmar þær fvebjur voru vg óffir, fem bann 

ſtyladi þeim allt fram undir anblátið, og er 

þad þá etfi ſtylt, ad vjer tofum aptur kvedju 

bans meb ſomu viðfvæmnis-tifinningum ? 

Sá, þejð vegna erum sjer nú komnir hing— 

ab í þetta jorgarínnar húð, ab sjer vildum 

mæla þan vrbin, fem sjer vilbum hafa kvatt 

bann með í fíbafta fínni, og ſtyla hans eptir? 

þreyjandi effju, börnum, äſtmennum, vg ollu 

heimilinu bans fíbafta ffilnadar-ávarp. 

Eins vg „náð og fríður borð guds og frels⸗ 

arang Seðú Kriſts“ var yfir þjer, vor fram: 

lidni vínur, á allri þinni lifsleid, eins og þú 

barſt gæfu til, ab miða ájvrm þin, ord og gjörðir 

vid vilja vors guds, og allt þitt rädlag vg 

framfvæmbir báru vottinn um þab, hvar þem 

þú komſt fram, ab „náb og friður þang“ var 

med þjer og yfir Þjer, hvort þú varft ſtaddur 

beima eba út í frá, á jjó eba lanbi, í ſorg eba 

glebi, {vo óffum bjer, ad „náð vg friður“ þíns 

fama fylgi þjer nú út af þejðn þínu húsi, 
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var þú hefur ſvo lengi dvalid til heiðurs vg 

ſoͤma, í ordi og verti, með ráðum og búð, í 

begbum og framgangu, og bili ávallt yfir mold⸗ 

um þínum, og minning þín verði ávallt bleſsud 

mebal eptirfomanbanna. 

Bjer minnumſt peſs allir med pakklati, 

ſkyldir og vandalausir, hver og hvilikur þú 

varft, að vilja, ordi og verki, og þá minning 

ffl effert geta {litið eba upp rætt úr brjóftum 

votum. 

En um leið og vín fvebjum þig nú í ſidaſta 

finni, með hrerdum tilfinningum og klokkum 

bjortum, ſtylum sjer einnig þínum eptirbreyj⸗ 

andi áftfæru vinum, eftafvinnu, bornum, ná: 

ungum, fófturbarnum, hjüum og beimilisólti, 

þitt fíbafta fvebjurávarp, fem þínar deyjandi 

varir mundu. hafa jent þeim, eptir því þeli, 

fem fyrir hjartanu bjó. 

„Näd vg friður af gubi og drottui vor— 

um Jesü rifti fje með ydur ollum“. 

Þetta er jú óffin vg ávarpið, fem bans beyj 

andi barir mundu hafa ftýlad yður, því bann 

unni friði, fram gef í fridi, og efldi friðinn. 

„Fyrir náb brottind vg í hans fribi flyt jeg 

„nú. burtu hjedan, hvar jeg hef átt vo lang— 
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„vinna dvol, en þíð serbib eptir um fínn, mebar 

„ſtundin er enn þá efti fomin. Jeg kved þig 

„því, mín áftfæra, fem nú hefur í rúm 42 ár, 

„med einftafri dyggd og trúmennffu, nærgætni, 

„blidu, äſtud og umbyggjufemi, borið med mjer 

„bita og þunga dagsins, bol vg byrdi lífsins, 

„geymandi enburminningu þinnar „óflítanlegu 

„elſtu, umonnunar vg tryggbar í hjarta mínu, 

„em gagntekid er af þaftlátjemt fyrir þad, þver 

„og hvilik þú varft mjer frá fyrfta til fíbafta; 

„munninn breftur mál til, ad lysa elffu þinni, 

„ett hjartad fann það, já, fann þad deyjandi. 

„Eins og offur fannft, ab við mættum hvorugt 

„annars án vera á heilbrigdu dogunum, {yd var 

„hab efti ſidur á eymda⸗, jóttar“ og ſorga⸗ſtund⸗ 

„unum, og efti fígt í mínu ſidaſta ſtridi, fem 

„hú bjálpabir mjer til ab heyja meb trú og bolin⸗ 

„mæði, fo jeg gæti borid figurinn úr býtum; þjer. 

„et þad begt kunnugt, hvernig jeg bar byrbind, 

„lem á mig bar logd, hversu jeg þóf andvarp 

„mín til guds, og hversu beitt jeg bað, að þann 

„mebtæfi fólu mína í fítt miffunarífaut; því 

„þú manſt, ab jeg hafdi longu ädur fagt, ab 

„eg Væri ánægður með ad beyja, en jeg Ívíbi þvi, . 

„ef Drottni þófnatift, ab leggja á mig langvinnar 
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ybjciningar. Nu hefur Þann af náb heyrt 

bænir mínar; jeg hef nú fengið fígur, lagt 

„nidur ferbaftaf minn, vg bad nidlagsfatid, 

„em efti gat þjenad fálu minni lengur til i— 

„búbar, og er nú ordinn heimamadur hjá gubi, 

„en nú rädſtafar þú, með fóma og jfyldurætt, 

„minum jarbneffu leifum til þíns fíbafta leg- 

„ſtadar, vg þreyir nú og þráir með eptirbin 

nþá ſtundina, ad leysaſt bjeban, og flytjaft til 

„beſs lanbsind, hvert jeg er nú á undan þjer 

„kominn, hvar vid innan lítils tíma munum 

„ſameinaſt, og famfagna hvort odru Yfir fengnu 

„frelsi, og þann fognud mun enginn frá vffur 

„tafa. Näd og friður míns guðs fje meb 

„bjer ab eilifu“. 

Med liku ávarpi kvedur hann ydur, fín 

äſtkeru affvæmi og föſturborn, hverju nafni 

fem heitid, hvort þjer erud hjer nærftaðd eba 

fjærverandi. Hann þaffar ydur alla blíðu, áft 

og quðfveipni fjer til handa, og bidur ydur, 

að vokva ræfilega þad dyggdaſedid, fem hann 

fjálfur gróburjetti og ljet abra frjóvga í hjort— 

um Yðar. Pjer erud þejó án efa minnug, 

hversu áftrífur fabir bann var yður, hvad vel 

bann silbi ybur og bar umhyggju fyrir ydur 
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til lífs vg fálar. Pad er fem jeg fját þans deyj⸗ 

andi varir bæraft, til ab bera fram þetta ávarp: 

„Hafid eind einlæga viðleitni á, að reynaft barna 

„in mín, í reynd og jannleifa, og jeg vildi vera 

„ykkur góbur fadir; geymid beilræbi mín og 

„benbingar í ſjöd bjartna ybvarra; verid trú 

„yfir litlu, þá mum brottinn fetja ykkur yfir 

„annad meira, þá munud þíb odlaſt hluttoku 

„i því hnoſsinu, ſem Drottinn hefur nú gjort 

„mjer ab hlutſkipti; verid ykkar brautbeygdu, 

náftfæru móbur til yndis og ánægjus ljettid 

„henni byrbi lifsins, bad fem eptir er daganna; 

„af þerrib tár hennar, vg greibið veg hennar 

„að takmarkinu, fem hún ávallt mun feta ítrú - 

„og von, með blíðu, áftfemi, vibfellbni og nær“ 

„gætni, þangað til ab lauðnarftundin kemur, ſvo 

ná ykkur rætift orð fyrirheitisins, ab yf fnr megi 

„vel vegna, vg þiblifið lengi í landinu. 

„Fridur míns guds fje jafnan með ydur“. 

Somu ävarps-ord og heilræbiðsúffir it— 

rekar hann einnig til annara vandamanna og 

elſtanda, tengdaſona vg tengdadöttur, fem einn— 

ig eru born hans, bróður, bjúa og ſtjolſtæd— 

inga, og bidur hvern fyrir ſig, ad gæta koll⸗ 

unar þinnar Í ótta drottins, eptir þeirri náð, 
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ſem honum er veitt; og að lyktum óffar þann 

beſsu heidrada fófnar“ vg fveita -fjelagi, fen þann 

foo lengi og óþregytanlega hafdi ſtyrkt og flutt, 

allra beilla og bleſsunar, nábar og friðar 

af gudi fóður og Drottni vorum Jesü 

rifti. Amen. 



—— 
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=. Mæða, 

haldin í kirkjunni 

af 

ſjera Olafi Málsfyni, pröfaſti í Myraſhslu. 

Fra þjer, himneſti fadir, eru ſendar, og ſendar 

með gazku og visdömi, ſorgarſtundir lifsins, og þú ert 

fá, fem hjer hefur kallad oſs ſaman. W!gef oſs Þá 

og ſvo ab fínna Þab, ab þú fjert hjer með oſs meb 

þínum fæla fribt og þinni huggun. Gef Þeim ab njóta 

þefa og finna þab í fínum hjortum, fem þú Hefur vitja 

ab meb þefðari forgarftunb, ſvo ſtyrkvir í trúnni á Þig 

megi Þeir, og megum sjer allir, hefja hugann frá jafb- 

neffrí forg tíl þin, og í trúnni þegja: „ðabir, verbi- 

þínn ilji, foo á jörðu, fem á þímni“. Amen." 

Soo margir fem sjer erum komnir þjer ſam⸗ 

at, þá má bæbi fjá og finna þab, ab ollum 

býr alvara í brjófti, og margur er hjer ſtadd⸗ 

ur með hjartans forg. Sá, ollum oſs, meir 

eður minna, er þejsi ſtund ein ſorgarſtund, ſend 
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af hornum, fem eptir visdömsfullu rädi Fallar oſs 

ein. til ſorgarfundanna, eins vg frá honum 

eru þeir glabari famfunbir, fem oſs ſvo opt 

gefſt ad njóta á lífsins leid. Og efti erum 

vjer þejð vegna ſpo til finnið, ab vjer effi bekkj— 

um og fonnumft sið, ab allt, hvad guðs síða 

bómsfull forſjönarhond færir oſs, er hid bezta, 

efti bvi, ad vjer ekki kunnum med gudsmann—⸗ 

inum ad vidurkenna, ad „hann“, hinn alvitri, 

algoͤdi gud, „gijordi þad“, fem hjer er feb... 

En nokkud af þeim tilfinningum, fem nú hreifa 

fjer hjá oſos, bad regnum sjer yfir molbum 

hvers eins beſs, þem lengur hefur famferbagt 

oſs um vegu lífðins. Med alvorugefni verður 

þá hugum vorum ſnuͤid hjedan, vg sjer. ſpo 

ſem fylgjum þeim, fem frá vjð er burt kalladur, 

á: eptir í anda yfir. það fótmálid, fem hann 

hefur ſtigid bjeban, og sjer horfum þannig fram 

á þá leid, þem eitt ſinn liggur fyrir oſs ollum, 

en horfum vg ſvo á mótt því hlutſtipti, þem 

hjer er ſtilid frá ojg, em þinn megin grafar— 

innar“ bíður. allra. Og því meira fameinaft 

þejðum. þonfum af hinu forglega, fem já, er 

frei oſs burt:fallaft, er oſs mikilsverdari, já, 

hjartafærari fyrir. mannkoſti fína. og. dyggd. 
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Vid grofina minnumſt sjer þefð þá meb bjart 

ang biðfvæmni, ad „drottinn gaf“ og „brott: 

inn burt tóf“. 

Svo er þab fyrir oſs ollum, med einum 

eður odrum bætti, yfir molbum þef fæla 

hofdingsmanns, fem hjer liggur lif á mebal 

vor. Allir finna þab vg játa, fem bjer er 

ftabbir, ab mifinn miſsi hefur borið ab hendi, 

vg bin fama tilfinning nýr og ſvo mig til 

þejð, ad helga minningu hind framlibna noffur 

orð, þó þab serbi og eigi ab serba fyllilegar 

gjort af odrum, ſem hjer vinnur hid —— 

ſorglega ſtyldunnar verk. 

Minning hins rjettláta, þing góba vg 

dyggdarika manns, geymiſt í bleſsun. O, ſvo 

er hún geymd í hinum æbra heimi, þar fen 

effert getur forgengid, og dyggdin odlaſt fín 

eilífu, fælu laun, vg rjettlætiðins fórónu fá, fem 

hjer bardiſt góbri baráttu og bjelt trúnni. En 

og ſoo þeir, fem þreyja eptir, geyma hana, eins 

og bína býrmætuftu arfleifd, já varbveita hana, 

eing og hid fegurfta minnismerki, fem hvílt gets 

ur á graf hins framlíbna, vg þún er ſvo fem 

hid andlega fameiningarbanbib á milli þang og 

þeirra, ſoo lengi fem famfunbirnir enn nú. ekki 
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endurnyjaſt bjá drottni, og þad eitt verður gjort, 

ab bida þeirra í huggunarrifri von. Þannig 

geymum sjer þjá oſs minningu hins fæla fram: 

líða, og hún varir hjer hjá oſs, eins og ſann⸗ 

arleg prýði á bans grof, óforgengilegri en allt 

jarbnefft; því þú prÿdin heyrir hinu eilíja til. 

Og fú þanna þróðun, því. verdur hún hjer mak⸗ 

lega gefin, ab ſvo lengi fem líjðþráburinn ent- 

it, vidhjelzt og bloͤmgadiſt og ſyndi fína á- 

verti þín fanna, framfvæmbarjama bygab, fem 

prýbir manninn bæi líft og lidinn. Vjer 

minnumſt beſs bjer med rjetti, ad hjer hefur 

burt fallast frá oſs einhver hinn mifilverbafti 

mabur, fem bjer var uppi, effi einungið í þejsu 

hinu næfta byggbarlagi, heldur yfir allt þad 

bjerab, fem sjer byggjum, og margur var fá, 

fem blaut ab fanna þad, bæti nær vg fjær, og 

geymir í heidri þefð minningu eptir bann líbinn. 

Hinum framlibna hafdi forfjónin úthlutað ftærra 

framfvæmbarfvibi, er morgum odrum í hans 

ftiett, og gefið þunnum ad viſsu leyti meira afl, 

til þefð ab vinna þar, en fleftum odrum; en 

þab er þá og fús hroͤsunin, ab þar var unnib. 

Svo opt var þad, bæbi nær vg fjær, ab þejð 

Þurfti, ab ſameina Fraptana, til þef ab koma 
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þí einþserju til leiðar, er alntenningi var til 

beilla, og þá ſannadiſt þab opt, ab hjer var til 

reiðu oflug hjailparhond, og þejs var neytt, ab 

gud hafdi gefid fraptana til þef, ab sera med 

i verki. Fyrir ydur, fem hjer erud ſtaddir, þarf 

eg ekki ab lýða því, því morgum mun það vera 

minnisfaſt, hvad hinn framlidni var og reynd⸗ 

iſt ſpeitarfjelagi beſon í meira en fjóra tugi 

ára, er hann ſtjörnadi þvi, vg þær menjar þanð, 

fem þab ber eptir hans bag, eri til vitnið um 

þad, með hverjum áhuga og með hverri ſtyldu⸗ 

ræft þarætuni hafa verið unnid fellunarinnar ' 

verf. Þannig er minningin naſta heidursverd, 

þegar lítið er á Hinn færri serfabring, fem 

bann hafdi útblutabar af Drottni; já, ſvo er 

bún þar, ad viſsa er gefin fyrir því, ad hans 

munt lengi verða getið, fvo fem þejð manns, 

er á ftærta fvíbi var bæbi fínni eigin ftjett 

og voru byggdarlagi til gagns vg ſoma. Þar 

font fram bin verklega dyggdin, fem vjer allir 

lífum og virdum, fem vjer allir ſoknum, ab 

bún etfi lengur brærift á mebal vor, en fofn- 

um þó ſvo, ad sjer minnumft "bind, ab him 

befur fitt vertfaup af þonum, fem gefur allri. 

dyggd ſinn þanna óforgengilega heiburófrang.. % 
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Heimilid, ſem hinn framlibni átti: hid fama 

um oll æfinnar ár, vg fem bann ſtjoͤrnadi á 

fimmta tug áta,“ þad fem nú er ſvo ſorglegt 

og bapurt fyrir víð á þesari ſtundu, hversu 

lſti þad efti á alla vegu þeim manni, ſem 

med vjetti átti það nafn, ad beita faðir hüſs— 

ins? Vjer dyljumſt efi vid bad, ab hjer, um 

ſvo langa tid, hefur gengid hinum framlidna 

til liðar ſü náfsæm og mild adſtod, fem bad 

ab eins gefſt fáum að famferbaft um lífsins 

„leid, og ab og ſvo henni heyrir til fín hlutdeild 

í því ollu, fem prýddi heimilið fremur jbv 

morgum odrum; vjer hvorki viljum nje getum 

ab greint hvors hluta af því, fem unnið var, 

eins og hefti einn: mabur brottins gjort það. 

Þitt hefðum sjer allir lært, ſem bjer bekktum 

nokkud til, ab elffa og meta mikils bjá hinum 

framlidna hüsfodursins ſonnu dyggdir. Og 

eins vg vid því var ab búaft um Þann, fem 

foo gætti þeirrar ſtodu finnar, þvo var hjer 

og ſtoduglega yfir vg í húsi. hans bleſsun 

drottins; en fyrir þad var hún lifa fann bleſs⸗ 

int, að bún var eff bregin í hlje, og því var 

effi gleymt, hverjar eru þær fórnir, þem þófn: 

aft gudi. Margur, fem þurfti beſs, þann 
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hjer afluga hjálp, margur naudſtaddur ljetti á 

fínum ffoxti. því lyſti fjer og ſoo fú byggbin, 

fem. hjer vann, og með hrærdu og ; þafflátu 

bjarta minnift þejó nú margur, þegar jú hondin 

er fólnub, fem sann þau verf, minnift á þann, 

þegar hann nú hefur ſtigid bad fótmál, ſem 

flytur til eilífðarinnar, og undir eins á hitt, ſem 

drottinn hefur fagt og mun fegja: „Hvad þjer 

gjarbub einum af mínum minnftubræbr= 

um, það gjordud þjer mjer“. „Adar þógs 

værð látið fynna sera ollum monnum“, 

fegir gudsord. Huͤn er fogur, fú vidmoͤts⸗ 

blíða dyggd, fem auk beſs, ad hún í fjálfri ſjer 

Hefur fitt verð, — því hún mun fjalban sera 

annab, en búningur mannkarleikans, fem í hjart⸗ 

anu býr, — auf þejð er fvo logud til að ávinna 

björtu mannanna, og getum bjer þó annab en 

munab eptir því, hvernig vjer ſoo opt áttum 

hjer því bóglynbi ab mæta? hversu þab mátti 

fvo beita, ab heimilið fjálft fagnadi oſs, því 

þeir gjörðu þad, fem ftórbu: því, med fíbjamrí 

bjartans-álúd? Eg hef nokkrum finnum verid 

hjer ftabbur, og reynt betta hid ſama, fen 

margir munu kannaſt vidz og pvi optar fem 

bad bar ad, því fremur átti eg hjer vini ab 
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mæta. 9 þejðari fundu getur hugurinn ekki 

annad em hvarflad að þeirri ſtundu, er eg leit 

bin framliðna hid fíbafta fínn. Þá var því 

ſoo komid, ab undanfari daudans lá næfta þungt 

á fróptum hand, og margan leit eg þá nálg= 

aſt bans fóttarfæng, þem gjordi þab með fullri 

tilfinningu fyrir því, er bjer var tidaſt ab mæta, | 

"og fem enn nú þá let ſig í ljöſi. En alt; 

Þetta, eins vg ord fvo margra, var. mjer vitni í - 

um það, hvad bann hafdi verid ſoo mörgum, 

og ab hjer muni eiga heima þú bróður, ab. 

þeim fje þann meft þarmbaubi, ſem meft hofdu 

þefft hann sg reynt, og ab: jafnvel þeir muni; 

vera þjer, fem vant er ab falla vanbalansa, ert“ 

ftanba yfir hans graf með lífum tilfinningum, 

og hefdu þeir verin hans born, og með þvílifum. 

tilfinningum horfa á eptir honum þangað, ſem 

Bann er vikinn, til þans, ſem er vor allra fabir.; 

Vjer berum bjer allir ſoknnd eptir mifinn 

og góðan mann, fem ab ftundlegum ſamviſtum 

er ffilínn frá oſs; en hvers þeir hafa miſst, 

ſem ſtodu honum næft, um það hofum sjer lif⸗ 

anbi vottinn á mebal vyr. Honum fylgir hjer 

tíl  grafarínar fjölmennur barna-ffari, og {leitt 

Þeirra mundu af hjarta girnaft, ab lita þann 
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ftab, hvar þann verdur lagbur. Og all bera 

þau forg í bjarta, efti af því, ab fabirinn ſje 

burt fallabur frá þeim, á meban þau enn nú 

mættu Fallaft munadarlaus; því eins og honum 

veittift margfalblegt drottins lán, foo var bg 

þad, ab honum gafſt ab líta þan oll fomin á 

vifðan lífðing veg. En um hitt er ſuͤ forgin 

vitni, ad þann var þeim badi góbur og aͤſtrik⸗ 

ur faðir, þab fem þan all munu fjálf bera vitni 

um með mannfoftum fínum og dyggdum. Og 

mætti fú hin beillarifafta erfbin af llum æ 

aufaft og blejðaft þeim meir sg meir. Med 

þeirri hjartjólginni vinaróff vil eg með þeim 

nema ftabar við grof hins framlidna, og bidja 

góðar guð ab hugga þá, fem jyrgja, en og ſvo 

þaffa gubi, fem gaf, og vegjama hans nafn, 

ſem burt tóf. 

Eg hef fomib hjer, færu vinir, til þefjð 

ad eiga meb ydur forgarfund, vg ffylbi eg þá 

"efli muna eptir því, ab tafa meb meftri vid⸗ 
Esæmni hlutdeild í fjörum hennar, fem hjer ber 

2. þyngfta fyrgarínnar byrdi? en það er þín heidr⸗ 

aba, eptirþreyjandi etfjan, fem med þínum fram: 

lína átti hjer langa og farjæla famleib, naut 

með. þunum heidurs og bleſsunar af brottni, og 
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bjó með honum me ſtodugri áft vg tryggd, og tóf 

ſamhuga þátt í hverjum helzt lífðins fjórum. 

O, vibfvæmt er jafnan hjartans fár, begar 

daudans hond {lítur þan bond, fem bundin voru 

med ſtodugri innbyrbiðsáft um langa tid; en 

Þann leggur þau á, þan fárin, þem best getur 

meb náfvæmri fodurhendi læfnab þan, og hon“ 

um ffal því bjer falin aͤhyggja hjartans og beſs 

ſorg; því mæli eg bjer efti fleira, en jú er mín 

hjartans-bæn til hins alvalba, ab bann, fem 

fbo opt hefur gefið binni eptirþregjandi, ab fjá 

ljós hreinnar glebi lýða fjer um veginn, bann 

vilji og fos láta fól fínnar huggunar lysa yfir 

þá. myrfvari ſtiguna, fem bjer eptir funna ab 

vera fyrir hendi, uns þab ſameinaſt aptur, fem 

hjer hlaut ab ffilja. 

Í Med beſsum einfolbu ordum kved eg ydur 

alla í drottni, heidrudu fyrgenbur; en um fram 

allt kved eg þig, fæli, burtjofnabi vinur. ann, 

fem gaf þjer fitt fæla frelsi eptir langa lidan 

og Þraut, þann gefi þjer vg fínn eilíjan frið; 

bann glebji þig um albir, því þú gladdir hjer 

ſoo margan. Amen. 
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3. Mæða, 

flutt í Eírfjunni af fófnarpreftínum 

fira Guðmundi Vigfüsſyni. 

— 

Mir tigum vjer, brottinn mínn, ab þaffa líf. vort, 

og tilveru og allar góbar gáfur, bæbi andlegar og 

lífamlegar, því af náb þínni erum sjer Þab, fem vjer 

erum; í Þjer einum lifum, erum og hrarumſt vjerz meb 

ondu lifi og lífama erum vjer Þínir. - þú leidir oſs 

eptir þínu órannfafanlega visdömsrädi fram á fjónar= 

ſpid þejða beim, lienar oſs tíma, tætifæri, gáfur og 

frapta til lifð og fálar, vg færb. oſs ſoo ætlunarvert í 

benburnar, fem vjer eigum ab vinna ab, meban bagur= 

ínn enbíft; þú üthlutar oſs punbi til mebferbar og 

ásortunar, fumum minna og ſumum meira, eptir þvi 

ſem þínu alvisa rábí þyfir begt henta, en þegar vinnu 

tíbin er hjer á enba, kallar þú ojð aptur: af afri hier— 

viftarinnar, og lætur  ofð ä Þeim milla begi giora 

reifningöffap rädsmennſtu vorrar, og grein fyrir. því, - 

hovernig því var varið og hagnýtt, fem hjer var veitt 

sog Tient. S ið 

Senn oſs því ab athuga í tíma, ab vjer efti erum 

vorir, þelbur þínir vertamenn, ab vjer ſtondum bjer á 
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akri þínum, fem Teigbir ſadmenn, og eigum þvi ad 

audſyna dyggd og trümennſtu í follun vorri, og bad 

boi heldur, fem þú færð oſs allt í hendurnar, en vjer 

eigum þó fjálfir ab upp ffera ávort íbju vorrar og at- 

bafna, efti ab eind ftundlegan og jarbneffan, fem brugb= 

ist getur, heldur himneſtan og eilífan, fem albrei dvin 

nje forgengur. Kenn oſs jafnframt, brottinn, ab telja 

vora Daga, ad vjer erum hjer etli heimamenn, heldur 

vegfarenbur til þíns fyrirheitna landsins, þvert vjer efti 

getum Fomigt, nema bjer Söndum ráb vort, nema Þú 

gætir ferba vorra og ſtydjir oſs yfir þann brepſt joldinn, 

fem liggur á milli lífð ug bauta, tíma og eilifdar; þá 

munum ojer elli verða koaddir hjeban óvibbúnir, heldur 

viðbúnir, og við. ſtridslolin, odlaſt bad hnoſsid, fem 

„bjer áttum ab berjaft fyrir á vegferbinni. Amen. 

Þegar sjer lítum yfir lifsleid vora, áftfærn kil⸗ 

begrendur, og bad kollunar⸗ og atlunar⸗verk, 

ſem oſs einatt ber að hondum á Henni, verðu 

opt bljótum vjer þá að. fínna til þes, hvad 

mjög. vjer erum í vanda ſtaddir, og ab oſs veit 

ir ervitt, ad fullnægja ſtylduverkunum, eins og 

vera byrjar á allar hlidar? ver, fem gæta 

vill ffylbu finnar med vandvirfni vg ſamvizku— 

ſemi, bann getur efti annað, en funbið til þefs, 

í hverri ffjett og ſtodu fem bann er, ab hon— 

um er arinn vandi á bendi, ab hann efi ev 
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fær um, ab gegna berni, nema hann fje ſtuddur 

af adra frapti, vg máttur hins almáttuga jé 

serfanbi í breyffleifanum. Pannig erum vjer, 

fem flytja eigum orð drottins vors, einatt í 

vanba ſtaddir, ef vjer vid þvert lifsins atvik, 

hvernig fem þan ſvo bera ab hondum, og hvort 

þau eru glebileg eba forgleg, eigum ab geta 

gegnt ſtyldum sorum jómafamlega, og vjer ætla 

um og ættum ad geta forſvarad bæbi fyrir 

gubi og monnum, og það ekki fígt, þegar tveir 

atburbir gagnſteds eblið falla oſs á ſama þeim: 

ilid, til ab gegna þar ffylbuverfum, á farna 

miſsirinuz því þad ern nú ab eind :3 mänudir 

fíban, ab vjer vorum bodnir  þingab!, tilað 

fagna með fagnendum, er nú erum sjer 

kvaddir hingað aptur, til ad gráta med gráta í 

endum. Sá, til: beſsa finnum sjer opt: Á. - 

lei vorrar follunar, og þó etfi ſizt — jeg ſegi 

fyrir mig — þegar ffylbuna ber ab því tafmarti, 

ab vjer eigum ab mæla eptir látna áftvíni, víni 

og vandamenn, eba þá abra, ſem, eptir ſtodu 

fínni, voru þínir mertuftu í fjelaginu, vg fem 

Weillir þejs og velsegnan ſtuddiſt vid, annad⸗ 

hvort yfir hofud, eba þá einftafra fjerbeilislega; 

#1) Þá gipti Jon ſal. yngſtu bóttur fína. 
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þá viljum sjer gjarnan, bæbi vegna fjálfra vor 

og ffylbu vorrar, og annara, fem Hlut eiga 

ab máli, leggja þad fram, fem oſs er veitt, bæbi 

Þeim framlibnu til verbffuldabrar virbingar, og 

þeim, fem eptir þreyja, til huggunar og ánægjus 

et hvað erum vjer þá, nema brottinn leggi mál 

á varir. vorar og ſtyri tungu vorri, ug fylling. 

anbans hrifi á hjörtun? Pad er sandi ab 

gefa hverjum, hvad hann á, ab koma ſvo 

- fyrir orðum fínum, fem begt á vid í þvert 

ſtipti, ab hvorki fje ffert eba hallad virbingu 

þeirra framliðnu med oflofi, nje hinir lifendu 

bneyrlabir med óvíðurfsæmilegu ordfæeri á hinn 

bóginn; hjer er án efa vandbradd gata fann: 

leikans og medalhoͤfid vanbratab; vg þarf jeg 

þó ekki ad fegja þetta í þet ſtyni, ad jeg fje 

hjer ófunnugur, því í fannleifa var þejsi vor 

framlíbni vinur mjer handgengnaſtur af ollum 

minum þófnarbornum; en, því {fal ávallt treyfta, 

ab „Drottinn ſamverki veifum silja, þegar þann 

er einlægur, og hver athofn er byrjud i hang 

nafni, eins og vera ber; vg því ffulum vjer 

nú vid þetta forgaratvíf, fem kallad hefur oſs 

„ hingad, hafa ord poftulans Páls oſs til leiða 

Þeiningar, 1. Kor. 15., 10.: * 
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„En af gubð náb er jeg bad jeg er, 

og bans náð mebur mjer vard ett — 

onÿtis“. 

Það er aubjætt af ordum —— bad 

hjer og annarſtadar, ab þó þann fyndi, hvad 

fjer var veitt, þvílifar andans opinberanir þann 

hafdi fengid, hvilikum gáfum bann var gæbb> 

ut, og hvad honum tófft ad framfvæma, - fem 

verffæri og erindórefa Drottins, á akri friftn- 

innar, þá tileinfar hann þejsa yfirburði ekki 

fjálfum fjer, effi eigin mætti, verbífulbun eba 

tilverfnabi, heldur náb gubs, þem meb fjer verði; 

bann fá fjálfur, hoilikt verfjæri hann var í hendi 

Drottins, en að allt, fem þann gjordi og afrefabi 

kriſtninni til eflingar, var nábarveiting guds, 

var gjof frá þonum, fem verfar allt í ollu; og 

því gaf þann honum einum býrbina fyrir þab. 

Þannig er lífa ollu mannlegu hlutſtipti 

varið, ollum þeim gæbum, fem honum eru veitt, 

hvort belbur þan eru anbleg eba lifamleg, olu 

þvi, fem hann afrefar og framfvæmir, á meðan 

bann á hjer viſtarveru. Gjafirnar eru marg= 

báttabar, fem monnum eru veittar, en hinn 

fami er andinn, hinn ſami er bruttinn, fem 

veitir þær vg gefur, Bjer tofum, bræður; ekkert af 
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þjálfun oſs, þvi af guds náð erum vjer það, 

fem sjer erum; hann verfar allt í ollu; honum 

einum ber býrðin og heiðurinn. Vjer - erum 

hjer á ferd, sjer erum hjer, ſem reikandi veg“ 

farendur í gegn um lífið, en til beſsarar ferðar 

erum vjer gjordir út af honum, fem veitir allar 

góbar gáfur. and er tíminn, hans eru 

gáfurnar) hang eru kraptarnir, og hvad eina, 

fem oſs er fengid til mebferðar, til heillar 

eflingar, meban sjer dveljum hjer.  Djer megum 

eEfi fara með þad pund, fem oſs er fengið, 

eins vg sjer höfum þad efti þegið, það. er 

effi vort, nema. í beim ffilningi, ab vjer eig= 

mn ab brúfa þab og verja því sjó og odrum 

til góbs, til framfara, til fullfomnunar, en ef 

rjett er að gáb, er þab länsfje frá Drottni; 

vjer eigum ab ſtanda reikning á því og med— 

ferd beſs fyrir honum, og {fíla þvi meb áverti. 

Það er engar veginn nóg, ad vera gaddur 

miflum gájum, til fálar og lífama, ab hafa 

þegið mikid og veglegt pund af hendi ſtaparans, 

nema. vjer fjálfir leggjum þad fram, þem í vort 

valdi ftenburs vjer hljötum ab kannaſt við og 

játa, ad þetta er gája, og hafa inlægan ájetning 
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og viðleitni ab verja því eptir siðbómöfullum 

tilgangi beſs, fem gaf það. 

Vjer virdum efi manninn í hjartanu, þó 

honum fje mikid veitt, þó hann hafi frábærar 

ſälargäfur, þó bann hafi ſtarpan ffilning, ljóða 

þeffingn, mikid vit og fálar-bjúpjæi, þó honum 

fje allt í augum uppi, þó hann nemi vg ffynji allt 

á fvipftundu, þem hann fjer og beyrir, efti heldur 

þó honum fje veitt mifil audlegd, þref, breytti, 

likamansburdir, ſnidugleiki, lán eba einſtok lán- 

gefni3 en verji þann þejsum býrmætu gáfum 

vel, fannift þann vid þær, fem lán vg punb 

frá brottni, vg leitift við af ollu megni, eptir 

því fem bann befur koſt og færi á, ab efla 

meb þeim fínn eiginn og näungans bag og 

velferð, vg gefa brottni í ollu býrbina, þá virdum 

vjer bann í hjartanu og metum hann mifila, 

því þá gefur bann þad gubi, fem guds er, og 

nær í fannleifa því míbinu, ſem drottinn ætlabi 

honum, effi einungið, hvad þann fjáljan, heldur 

abra ábrærir. Pad er í ſannleika mikid í 

þab varið, ab vera gaddur Yypparlegum gáfum 

og foftum til fálar og lífama, en þó er þab 

enn meira vert fyrir manninn, ad þeffja þejða 

koſti rjettilega hjá fjálfum fjer, ad kannaſt 
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einlæglega vid, ab þeir eru guds gjof, bans 

nábarveiting, þem efti má vera oͤnotud eba til 

ónýtiðs því brottni eru þeir eimir vel þeffir, 

fem óttaft bann og sona á hans miffun. 

ð Pad er mifið í það varid, ad geta komid 

miflu góbu til vegar í þeirri ftjett, þeim verka— 

bring, fem maður er fettur í, ab hafa lag og 

lán til, að beita þeim koſtum og brúfa þer 

gáfur, fem manni eru ljentar, ſvo ávertir idju 

manns og ætlunarverfð geti komid í ljóð, og 

þab í fem fleftum greinum, ab þeir nái til fem 

fleftra, hvort það áþrærir lifamlega eba andlega 

framfor, en þó er þab manninum fjálfum best, ab 

bann játi og kanniſt vín, ab þeisir koſtir eru 

guds nábargjaf, að bann framfsæmir og afrefar 

þad, þem honum verður ágengt, fyrir bann, en 

ab bann af fjáljá = báðum er til eimfið neytur; 

þvt temji: þann fjer þetta þánfamíb, tafi þann 

þejða ſtefnu ſtrax í ondverdu, og haldi henni ſoo 

áfram með vaxandi aldri, út rymir þann ollum 

þótta, bramblæti og fjergæbingsffap úr huga 

fínum, en gróburfetur þar hinar fegurſtu byggbir, 

aubmýft, hogverd og friftilegt lítillæti, fem 

eru þeir foftirnir, fem hverjum einum eru ós 

mifganlegir, bæði í lifsins boli sg blíðu. 
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Pad er naſtum ófegjanlegt, hvad margur 

einſtakur, badi nær og fjær, og jafnvel heilt 

felag, vort þab er. ftórt eba fmátt, getur haft 

gott af länsmanninum, fem. ver pundi fínu 

þeim: og því til gods, því nær. á allar Iunbir, 

et þó er hvad meft í þad varið, Þegar hann 

bæbi í vrbi og veri lætur bad á ſannaſt, ab 

bann tefur þab ekki af fjálfum fþjer, belbur 

hefur hann þegið þad af Drottnig fem út býtir 

ollum góðum gáfum. Eins og það er fagurt 

vg Yndislegt, ab líta yfir alblómgaban aftur á 

fumarbegi, fem maður hefur fjálfur yrkt og 

ræftab, með fveita fínum, alúd og „ áftunbun, 

ſoo er þab þó ab finn leyti ollu fegra fyrir 

aldrada manninn, ab horfa á, hvernig góbvert 

bans gróa umhverfis hann í víblenbum verka— 

bring, og kannaſt vid um leið, ab þetta er lán 

og gäfa frá Drottni, ad þann gjordi þetta og 

framfvæmbi fyrir þann og med hans adſtod vg 

fulltingi, og ab. hans náb mebur fjer var ffi 

til ónýtis. 

Seg fæ nú effi betur fjeð, en ab þetta geti. 

mjog vel heimfarzt til vors framlidna merkis— 

manns, dannebrogsmanns Jons Sig: 

urðsfonar á Alptanesi, fem — hjer 



34 

nú líf innan þefðara näfjala; honum var í 

ſannleika mikid pund veitt, badi til fálar vg 

fífama, og „ab ſumu leyti í fyllri mæli en 

mörgum af bans ſamtidarmonnumz em hann 

fann og þeffti bad lika jjálfur, bann kannadiſt 

við þad.og játabi þad bæbi leynt vg ljúft, 

varði. því famfsæmt tilgangi þíns visdömsfulla 

gjafara, og gaf bonum einum býrbina, einsog 

verðugt var. 

Hann var borinn og barnfæbbur hjer ab 

Alptanesi, eptir því fem naſt serbur komizt, 

1ð. ágúft 1787, af heibarlegu og velmetnu 

bænbafólfi, Sigurdi ſäl. Bjarnafyni, ſem hjer 

bjó til daudadags 1810, og Sezelju jál. Ara⸗ 

bóttur, fem bó hjer hjá fyni fínum árið 1833. 

Hann fjeff ſomaſamlegt uppelbi í forelbra- 

búðum, þangab til fabir hans anbabift, og var 

enda um tíma fomib til menntunar til preftó- 

ing Bjarna fál. Arngrimsſonar á Melum; þar 

lærbi þann ab ffrifa og reikna, fem heldur fá- 

gætt þótti í bænbaftjett á þeim tíma; eptir 

anblát fodur þíns tóf þann ſtrax vid búi og 

búsjorrábum hjer á Alptanesi, og var ſama 

árið ſtipadur bæði hreppſtjöri og ſcittanefndar— 

madur hjer í  fveitinni, fe ad audſjäanlega 
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bendir til þejs, ab bann þá ftrar á unga⸗aldri, 

eða áður en þann varð fullmyndugur, hefur 

þótt bera af odrum monnum í þejsu byggdar⸗ 

lagi að vitsmunum, rábbeild og dugnadi, enda 

tóf bann til beſs fjálfur, ſpo ſem nokkurs arnar: 

legs vg óvenjulegð, ad fjer vid ffipti eptir fodur 

fínn fáluga hefði verid fettur fjärhaldsmadur, 

ei þó fjálfur um ſama leyti ſtipadur hreppſtjöri 

af blutabeiganbi amtmanni. 

Arid 1811, 24. júní, gett hann ab eiga 

heiðarlega yngisſtülku, jómfrú Olofu Jonsdött⸗ 

ur frá Heteig á. Akrauesi, med hverri haun 

lifdi í cäͤſtrikaſta hjönabandi á 48. cir; med þenni 

citti hann 8 burn, af hverjum 2 eru látin, en 

6 á lífi, og fylgja nú ð þeirra, ájamt móður“ 

inni, harmandi likborum elſtads fodur til þíns 

ſidaſta legſtadar; eitt þeirra býr í fjarlægð, og 

gat ekki komid á þennan forgarfund, ex renn⸗ 

ir þó, ef jeg get rjett til, dopru J—— 

hingad bennan daginn. 

Arid 1843 var hann fyrir — þin 

ffjórn, daid, dugnad, alud og framkvcemdir í 

ſtodu fínni, fæmbur með dannebrogskroſsi af 

fonunginum, og fýubt þann bæbi á undan vg 

eptir, að hann var peſs í alla FR maklegur. 
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Seg þarf annars ekki ýtarlega ab lýsa 

þvi, hver eba bvílífur hann: var ab ætt eba 

uppruna, gáfum, mannfoftum, eiginlegleifum, at- 

gjorvi og framfsæmbum, eða hvernig lifshagir 

hans, kjor, framganga og räddeild var; þab er 

ydur, ſem fótt hafið þennan ſorgarfund, ſtyldum 

og vandalausum, fullt eins kunnugt og mjer; 

margir af ydur hafid umgengist þann, frá því 

bann var fullþroffa, og enda ädurz þjer pekkt— 

ud, hvad honum var veitt sg. ljent, og hvern⸗ 

ig hann varði þef; en mjer ætti heldur ekki ab 

vera um. megn, að geta beſs, því bann var 

mjer, eins og ädur er á vífið, einna þanbgengn- 

aftur af ollum mínum jófnarbornum, ſidan jeg 

barft í þetta byggbarlag. 

Ad minu áliti hafni þann góbar og far- 

fælar gáfur, var sel greindur og bar ffynbragb 

á margt, og var í betra lagi ad jjer í banda— 

roð, enda var þann einn af þeim monnum, 

fem allt af tóf framförum me tímanum, þar 

bann gætti ætíð, hvad gekk, og hafdi reynſluna 

fyrir kennſlumödur. ann var ſannkollud heim“ 

ilisprydi, ftilltur í i framgongu ad jafnaði, ſid— 

ſamur, vinveittur, gladlyndur, hüflyndur, og 

meſta góbmenni; hann var geſtrisinn, gödviljad⸗ 
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ur, raungodur, tryggaſti vinur, rädhollur, þegar 

bans var leitad, og enda oͤtilkvaddur, ug hrein⸗ 

ſtilinn í ordum, hver þem í hlut átti; hann var 

einftafur länsmadur, {vo þab mátti ſegja, að 

honum yrbi allt ab gæfu, hvad fem hann byrja 

adi, vg hvada útlit fem þab hafdi í fyrſtuz enba 

var hann ab því ſkapi hygginn og rábbeilbar- 

famur, og kom þar ávallt fram, fem betur mátti 

þyfja, því þann unni ollu því, fem vel fór, var 

fridſamur, og leitabift vid, ab færa ſem fleſt á 

betra veg. 

Hann var einþver hinn tryggaſti, äſtrik— 

afti og vibfellbnafti eftamati, og mátti konu 

fínnar effert mein vita; enba let hann þad 

þráfaldlega í ljóði, um leid og hann kannadiſt 

vid abrar drottins velgjorbir, fem nábargjaf, 

ab hann hefi veitt fjer eitt þíð bezta hlutſtipti, 

og fama áftarþel og ræft aubjýndi þann born“ 

um fínum og ffylbmennum. Naudſtoddum var 

bann einatt hjálpjamur, og gjafmildur víb ekkj⸗ 

ur ug einftæbinga, en þann ljet fjer ávallt annt 

um, ab þab, fem þann gaf, yrdi þeim að fem 

begtu líbi, fem þiggja áttu, vg því var bann 

efti eins or af fje, vg þann var. efnabur og 

gödviljadur, ab þann valdi ávallt bann beg, ad 
Í 
J 
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beſs ſæi ſtadi og kemi ab ſem beztum notum, 

fem þann, gjordi; eit beſs er heldur ekki ætíð 

getid, fem: gjort er. 

Gem hreppſtjori og ———— var — 

eiuſtakur; bvi í beim efnum hafdi bann ekki ann⸗ 

ad fyrir augum en eiginn ſoöma sg bag ſpeitar— 

fjelagsins, og má þó nærri geta, að á ſvo langri 

leid, ſem bann átti ſſlikum embattis-⸗ſtorfum ab 

gegna, hafi margt fyrir komid, ſem hvorki var 

gedfellt nje greitt úr ab rädaz en hann vant⸗ 

adi hvorki bolinmedi, til ad bida eptir þeint 

hentuga tima, nje lag eba: räddeild, ad tafa í 

þann ſtrenginn, fem: bezt áttir sið, ſvo bann 

nadi äformi fínn, enda verdur ekki annad ſagt, 

en ad þann í beſsum ſem odrum efnum væri 

ſtuddur af, einſtoku läni. Ekkjur og munadar— 

laus born tök bann opt á heimili ſitt, og veitti 

þeim: ſomaſamlegt uppföſtur, og ljetti þannig 

byrdinni bæbi af beſoun og odrum ſpeitarfjelog⸗ 

uit, og ab lyktum innſigladi þann eins og rætt 

fína, og: velvilja til beſsa fveitarfjelags meb því, 

ad gefa því jordina hálfan Sydri⸗ Oraundal eptir 

fint dagh. 

li Sorbín hálf er 12 br ab dhrleika, meb 60 álna 

landſtuld sg 24 kügildiz gjafabrjefid er bagfett 1, jan 1851. 
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Eins og hann var kurteis og ſidprüdur í 

allri framgongu, þvo vat bann bagmalſkur, ord⸗ 

var og umtalsfroͤmur um: alla menn, og vildi 

ávallt þagga nidur og gjöra lítið úr: því, ſem 

odrum var talið til:áfellis,  allrarbelgt medan 

„engin rok voru ab því, ad þad væri ſannhermt; 

bann var í einu, ordi ſannkallad góðmenni og 

almenni, fem allt vilbi ab færi ſem bezt. 

Ad odru leyti var: hann fjormadur og 

heldur fljóthuga; fem von: var, þar þann hafdi 

næg efni, brek og bug :til:framfsæmba, et: var | 

nokkud orgedja, þegar því var ab ſtipta, en þó 

á þinn bóginn ab. ſpipſtundu eins fljótur: til 

fátta og vinmola, og ekkert hefdi í milli borid; 

þei gödmennſka, hreinſkilni og fridſemi 

voru adaleinkenni hans lundarfars. 

Þegar sjer þá, þannig. lítum yfir, hvad 

vorum framlidna ar veitt, hverjum koſtum þann 

var búinn, bæbt í anblegan vg lífamlegan máta, 

hvernig hann kannadiſt vid þá, fem nädargäfu 

drottins, og hvernig þann varbi þunbi fínu 

honum til:býrbar, getum vjer ekki annað en játe 

ab, ab náð hans með honum hafi efti. veri 

til ónýtiss honum var mikid veitt, mikid lána, 

en hann fór lífa vel med pund fitt, og vardi 
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„þef heidarlega; hann vann bæbi fjálfumt fjer 

og odrum í hag, gaf hverjum þad, fem honum 

bar, vg brottni býrbina; því jeg verd ab fegja 

fyrir min, ab jeg bef ekki heyrt, vg það mun 

þot míbur fjalbgæft, ad annar eins länsmad— 

ur og audmadur, eptir því ſem kallad er vor 

"á meal, og já framlibni var, leti þab {so opt 

vg berlega í ljóði, ab þab, fem. hann efni, 

væri: nábargjaf  bryttins, og þaffabi honum 

fyrir þab í áheyrn manna, enba mátti á fleiru 

merfja, ad þann var trúmabur og gubræfinn, 

og er þab eitt til merkis um þad, fyrir utan 

reglulegt og vætilegt bænaþalb í heima-húðum, 

ab ann hvern meſsudag gekk fjálfur í kirkju, 

ſidan jeg kom hjer til fófnanna, og meðal ann- 

arð var þab fíbafta ordid, þegar jeg kvaddi haun 

ſvo ſem milli heims og belju í feinafta fínni: 

„Verdur meſsad hjerna naſt eptir tiltolu?“ 

Þegar á allt þetta er litid, ſoknum sjer 

bans allir úr fjelaginn, því nú er bjer ſkard 

ordid fyrir ffilbi, fafnum hang fem bánumanns 

og valmennis, ſoknum hans fem máttarftólpa, 

atþvarfð og ſoͤma fjelagsins, fem um langan 

albur hefur med rábum og däd ſtyrkt þab vg 

ſtutt til allra heilla, fafnum hans fem vinveitt⸗ 
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aſta og radhollaſta fjelaga, ſoknum hans fem 

forgongumanns og fyrirmyndar i morgu gödu, 

ſoknum hans þem blidaſta og ciſtrikaſta ektamaka, 

fem tryggaſta fodur og föſturfodur og vinar, 

fem vidfelldnaſta vg fljórnjamafta húsbónda vg 

beimilisprýbi. 

Sá, von er, þó yður fje þungt fyrir hjarta, 

báttvirta, heidrada ekkja. Pjer hafid mikid 

reynt og margt mátt bera um æfi vydar, margan 

ſorga⸗ vg þjánínga * bifar af ſopid med þolin- 

madi og ſtoduglyndi, þó hvorki hafi broſtid 

efni nje atvinnu, og þar á hefur nú bætst, ab 

Þjer hafid mifst það færafta, fem þjer ättud í 

þejðum Heimi, þann, ſem þjer, bæbi í ordi og 

veri, ſyndud ab þjer elſtudud af allr bjarta, 

þaun, fem þjer audſhndud fóma og virbingu í 

ollum hlutum; en drottinn gefur ydur ſtyrk og 

bolgadi til ab bera það, eins og annad, því 

bann er oruggt athvarf allra þeirra, fem á 

bann vona. J ſambüd vid hann hafid þjer, 

einð vg þjer margfinnis hafið vottad í minni 

aͤheyrn, notið ótal gledi⸗ og yndis⸗ſtunda, hvers 

þjer minnizt nú med gledi og bakkargjord, þó 

bjer beſs á millum hafid med honum af ſopid 

margan mötlatisbikar, því bad, ſem odru var 



42 

byrlab, voru: bæbi fús af ab drekka. Med 

vidkvxmu hjarta og forgmæbbu finnt horfdud 

hjer upp á bans, ſidaſta ftríb, em ſyndud þó 

ávallt bolinmadi og oͤbifanlegt trünadartrauſt, 

og leitudud ydur hugarhagdar með því, ab ljetta 

honum byrdina eptir megni, og Þegar þjer 

ſeäud, ab fíga fór ab fyglbi lifs hans, og þann 

gat engum {fylbum framar gegnt, hvorki vid 

yður nje adra, urdud þjer þet eins: fegnar, ab 

brottinn leyſti hann úr fjotrum þejða lifs, og 

veitti honum býrblegt gubsbarna * frelsi fyrir 

Sesúm Krift, og þad því heldur, fem bar 

áftfært framlibni vinur brädi ab ſiduſtu, undir 

þunga, byrbarínnar, fína lausnar⸗ſtund, um leib 

og hann ftudbift bidjandi fram á ſinn trúare. 

ſtaf; og bvi er nú harmur ybar effert hjá 

þvt dyrdarhlutſkipti, ſem drottinn hefur hú 

unnt honum. 

Pjer ſaknid hans nú einnig, áftfæru, heibr- 

udu born, því þann var ykkur áftrífur og vid⸗ 

-fsæmur fadir; bann unni gtfur, beitt, og vildi 

ykkur vel i ollu; þann. mun opt hafa minnzt 

ykkar á bænum fínum til guds; bjer erud beſs 

minnug, hver þann var í vrbi og verki, hvad 

fodurlega bann leiðbeindi. ykkur, og hvad um— 
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hugad honum var um ykkur og velferð ykkar, 

hvort þíð vorud honum nálæg. ba fjarlag; 

bans bæmi og dagfar fjé ykkur ávallt fyrir aug⸗ 

um; í þótfpor hans: ber ykkur að“ feta, eptir 

því fem ykkur er framaft unnt; með því um. 

bunid þíð best þad ciſtrikid, ſem hann vottadi 

yffur; meb því veitid þið ykkar forge ag þraut: 

beygdu móbur beta huggun, glebi sg raunar 

ljetti á kvoldſtundum afinnar; med því látið 

þíð á fannaft, ab þíð vidurkennid, ab þíð erud 

af náð guds þad, fem bid erud, og ab hans náb 

ykkur til handa er heldur ekki til ónýtis. 

Ad lyktum fæ jeg þejs efti buligt, ab jeg 

fjálfur fyrir mitt leyti fafna mjög beſsa merkis⸗ 

manns úr fófnarfjelaginu, hvers fómi og ftólpi 

bann hefur verið bæbi fyrft og ſeinaſt, efti ein“ 

ungið vegna þejð, ad þann bar einhver hinn 

þægilegafti, vinveittafti, breinffilnafti og begti mab- 

ur, ſem jeg hef fynngt vín, belbur jafnframt þíns 

vegna, ab hann vilbi allt færa á betra veg, og 

lagdiſt med ſpoddan alúb vg einlægni á ſamtok 

við þann, fem ab því vilbi ſtydja; og væri öſk⸗ 

anbi, ab land vort, já, þvert ſoknar⸗ og fveitar: 

fjelag í lanbínu ætti marga ſlika merkis⸗ vg 

bánnemenns því þá mundi þab jannaft, ab þá 
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. gtDi bæði almennar og einlæglegar vidurkennt, 

að menn eru af guds náð þad, fem þeir eru, 

og. beſs menjar fjáft bæbi í ordi og verum, 

að „jú nädin væri efti til ónýtis“. Amen. 



4. Grafífriptit og erfiljóð. 

1 Grafſkriptir. 

Eið 

Hjer liggur 

holdur þat hniginn til moldar, 

— 

Joͤn Bór. Sigurdarſon, 

Á 

— 15. ágúft 1787, 

giptiſt 24. júní 1811, 

báinn 26. fept. 1853, 

fabir 9 barna. 

Ekkja þrátr hann og þeirra 7. 

Hann var 

fveitarftob og fveitarjómi 

í 43 ár, 

geſtrisinn, gjofull og góðmenni; 
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ſamdi frið, 

því fríði þann unni; 

áftrífur ektamaki og faðir. 

Heidradur af fóngi, og: fafnabur af ollum, 

ſem bans verfabringur 

nädi til, 

hviliſt bann af. verfum fínum 

í góðra manna hvíld og fríbi, 

hvar vid allir ójfum oſs ab búa. 

fé Soo minntift beſs framlidna 

einn hans ungdöms kunningi. 

/ Á EA ; 
þr vg A Ár an *. 

E £ A a * 

— á st ÉR, 
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4 * 

Leid ond til lifsſala 

á landi alfognuds 

eptir dagsverk æfi fagurt, 

en holdsleifar geymaft hjer 

gofugmennis, 

dannebrogsmanns og hreppſtjora, 

⸗ 

Jons Sigurdsſonar, 

fem faddiſt 15. ägüſt 1787, 

giptiſt 24. júní 1811, 

jómfrú Olofu Sónsbóttur, 

fem með ajfsæmum 6 á lífi 

ſärt nú tregar, eptir ſambüd äſtrika, 

tryggbregnban ájtvin í boli og blíðu, 

en tvo fóður fagna á feginseafri. 

Sanm vard breypftjóri og fáttanefnbarm. 1810, 

en dannebrogsmadur 16. marz 1843, 

deydi 26. ſeptemberm. 1853. 



48 

Hann var jómi fveitar og ftjettar, 

gudhræddur, geftrísinn, gedljüfur, tryggur, 

gætinn, länsmadur, gladlyndur, hygginn, 

ſidprüdur, hreinſkilinn, rädhollur og raungóbur; 

unni aͤſtvinum af ollu hjarta; 

adſtod naudſtoddum einatt veitti, 

effjum bæbi og einſtedingum 

(hó veraldarlof ab verbleif ei fengi); 

vann með báb í verfaþring feitum, 

fínnti bag jveitar og jóma eigin; | 

elffabi frið og framfor alla; Í 

vannft honum fleft á veg betra? ab færa, 

því lag og lán logbuft á ſamtok. 

Salir eru eir, fem friðinn ſemja; því Þeir 

munu gudsborn Fallabir verða. Matth, 5. 9. 

Svo minntíft ſaknads vinar og elſtads 

fófnarbarns 

6. M. 
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IL Grfiljóð. 

Lag: Sölin til fjalla fljótt. 

9 

Glatt ſumar fariſt frá, 

folnun og hauſt ab berz 

lifs daginn lidur á, 

ljóð dvinar, kvolda fer; 

kom þú, á herra hýr, 

hjá oſs að gifting vert; 

barmur og hradſla flýr 

hvadan burt, fem þú ert. 

Kr 

Máttúran þjónar því 

þínni tilſkipun oll; 

kold eptir ſtürarſkh, 

ſtin fól um hlyjan voll; 

vetrar um bæra nött, 

í von maí lífgunar, 

„ fefar þei fætt og rótt 

— þf * og! — rar. 

3. 

Blomgrasa lifi líft 

lífið vort reiknaſt má; 

æffunnar yndid rift 

er fem vorblom ab 

Ájás 

háfumars heidrud tíð, 

beilbrigbi sg Erol Ágre 

Ijer, 9 — 

þó jafnframt ſtorf 2 

ſtrid, 

ſtorma og hita ber. 

Á. RA 4 

Hauſttima aldurs á, 

æfir þó gangi sel, 

folna og mæbaft má 

manns fjór og hugar“ 

þel; 

veitir ba von og trú 
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vetrar⸗blunds færa nótt, 

ad til eilífð fumars fú, 

Ísefn og hvild færi rótt. 

ð. á 

Blómgur vg folnun fer 

ab forſogn ſkaparans; 

lukka og lifsſtundir 

í lófum ſtanda hans. 

Harma nje mogla ei má, 

þó mæti dimmt og falt; 

guds hvar fem gjörð er, 

til góða {feður allt. 

Skard fyrir ftilbi fjeft; 

ſkola tár margra finn; 

hjeradid Mýra melt 

miſsi þó klagar ſinn. 

Hofdingi“ er fallinn 

ða 

fremftur ſem lengi ſtöd. 

Soo folna fifilſträ, 

fyrrum fem kryndu loͤd, 

Chart 

Xdri og yfirmenn 

elſtu⸗vin fínn fá þráð; 

fóróna fveitar fenn 

ſett er ofan í bráb; 

hofud sg hyrt forfsar 

heimilið Alptanes 

mijsti, ſoo margir þar 

munn fárt fenna þefs. 

8. 

Ýrr Jön Sig— 

urdsſon 

ſäladiſt Drottni í, 

og: bænar viſsri son 

um  vegjembar-ffenf. s 

nýs 

hátt ſjotugs⸗aldri á 

elli fí heiður bar, 

barnbómi blíðum frá 

blóm lands því metin 

var. 

9. 

Yubnnfæl æfitid 

oldungsins fræga var, 

hugäſt og lof af lyd 

láni með ſtoku bar — 
= 
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gladlyndur, huga⸗hÿr, 

heppinn á landi og fjó, 

efnin af drottni dyr 

dyggdugur beidi í tó. 

10. 

Fataækum gjordi gott; 

geſtrisni fram úr ſtar; 

manns⸗ gru margan 

vott 

med fæmb í ljóð fram 

bar; 

vinum. mót fadminn 

frjáls 

fagnandi breiddi fínn, 

áftúbartryggb án tálð 

tenbrabi faſtheldinn. 

11. 

Hann vard af berrans 

MD 

haſtur í bænba fljett; 

salb gott af gudi þáð | 

gädi að brüka rjett; 

ſtyjorn yfir ſokn og feit, 

ſinni tæftu tóf; 

lagfæring þeirra á leit, 

lát og hagſaldir jót. 

12. 

Þeirri trúr ſtöd í ſtjett 

ſtig lifsins gegn untallt; 

fátæfra-fjelags rjett 

faſtlega ræfti ávallt, 

þar til ab. þælum ſvord 

finn ferða lagdi ſtaf, 

eina þá. oͤdals⸗jord, 

eptir í ſtilnad gaf. 

13. 

Fridſamur ſamdi frið, 

ætta ⸗pvoi tign bar 

emannd3 

Íveitum varð fjerlegt lið 

ab fáttatilvannum þans; 

forlika fleſt mál sann, - 

farjæll í veru. og raun, 

bannebrugs- heidur þann 

af hilmi fjekk i laun. 

A 

Bið ſlikan heidurshag 

hofdingi ad tífbónn mid/ 
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doßdinglegt hättalag 

og hofdingslund ſyna 

rjed; 

ánægja og fómi ſenn 

ſyſſunni þar af ſtöd, 

því ſlikir mertíðmenn 

mikils frapta hjá Þjóð. 

15. 

Blómftranbi árum á 

einnar fjeff jómfrúar, 

med fæmb er ſömahä 

fínn mann á hondum 

har; 

átægja vg adſtod var, 

átta born fæba vann, 

eitt til, þem audnu bar, 

oͤgiptur græbbi þann. 

16. 

Einn jun og átta fljób 

eignaðift barna þí; 

deid þeirra vg gefan göd 

gladdi hans hugarby; 

fullordid fjori ſpipt 

en oll hin ätta gipt, 

med ánægju og vird⸗ 

ing fá. 

17. 

Vikum fyr þrettán þó, 

gipti með glebi og tó, 

en ganga af heimi vann; 

blómftranbi ab mægbum 

fiekk; 

ein þó nam eignaſt preſt, 

allt ſvo til vilja gekk. 

18. 

Ollu í fínni {veit 

fjálfrábu fólfi band, 

ab líta? á fínn legſtads⸗ 

veit, 

vg ljetta {vo hryggdar⸗ 

naud; 

heimilis rikum rann, 

ráblagi? i hverjum bekk, 

audi og uͤtfor, hann 

fljoͤd eitt nom ſäran þrá, ollu rädſtafad fj: 07 

þá yngſtu bóttur þann 
jf ÁÐAN — — ——— — — — — 

úrval af bændum bezt 

—ED 
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19. 

Saddur lifdaga fen, 

ſaddur virdinga með, 

ſaddur audlegdar enn, 

við aldurs kvold mad⸗ 

aſt rjed; 

Þreyttur lífðesnnum af, 

afloknum ffylbum þó, 

ond ſina gudi gaf 

medgledi vg hjartans ró. 

20. 

Til enda trür var kifs, 

tendraſt því huggun jú, 

fórónu kryndur lifs 

þjá Kriſti ljömar nú, 

ſyngjandi ſigurljod 

fínn. prisar ffaparann 

þar með ütvaldra þjóð, 

þverra fú glebi ei fann. 

21. 

Skopudu ebli ab, 

eins og vid jarbaremó 

affallid folnab blad 

felſt undir vetrar⸗ſnjö, 

holdid ſig hvila má, 

horfid andſtreymi kifs, 

vært, þar til vaknar á 

vormorgni eilifs lífs. 

22.. 

Viſt er í verold {farb 

valmanna {farann í; 

ei lengur audid varð 

abftobar hans um bý. 

Gud fár all mýfi meins, 

mifsirinn bæti í bag, 

og gefi mann annan eing 

í þetta byggbarlag. 

23. 

Seg. þrái valinn vin 

vikinn í burt um ſtund; 

en mig gleður huggun 

þin, 

ad hels „eptir væra 

blund, 

víð eilífa ſumar⸗ſol, 

fjá fái aptur bann, 

og getum þá guds hjá 

ftól 

gofgad vorn frelsarann. 
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24. 

Da hjer, hans blíðu born, 

burt hrindid ſorgar⸗ neydʒ 

farjælb hans fylgigjórn 

farjæli ykkar leið; 

farfælli enbing ab, 

eptir lifsſkeid runnið, 

í farfælum fríbarftab 

fundi hans náin þí. 

23. 

En þú, bans elſkan göd, 

allra ſem hugäſt ber, 

þitt bjarta er prungid 

möd, 

þitt fár og mikid er. 

Gá godi gradarinn 

gangi þjer manns í ſtad, 

fagnabar-fabminn fínn 

fagran þjer breidi ab. 

20. 

Lat fem hann ſegi þjer: 

„Sal bóttir, æ fje þín 

unadſemd oll í mjer; 

angurs ſkal hrundin þíns 

efſta dags morgun mund 

mann binn eg fært bjer; 

þíð {fulub fegtnð -funb 

fagna í dyrd hjá mjer. 

2. 

O Jesü, lifs um leid 

leid þú ojs binni hond, 

og gegn um grof og deyd 

gæt þú ab. vorri ond; 

gef oſs med yndi og äſt 

ollum þjer fjálfum hjá 

i himna fælu fjáft, 

og ſigurhröſs -horpur 

flá. 

Amen. 

— 



Flytja mjer bárur Borgarfjarbar 

bobffajs um banda hofdingsmanns, 

og ägets ſonar Isa⸗-jardar, 

er matti lengi ſakna hans. 

Daudinn tó burtu — dapraſt von — 

dannebrogsmann Jon Sigurdsſon. 

2. 

Lifsſteid hans hnje ab elliärum; 

ävextir lifs hans þróaft nú; 

doggvud í votum sina -tárunt 

ber minning Þeirra? í dyggd vg trú... 

Allt þíð góða, bann ávann hjer, A 

upp {fer þann, gub! í dyrd hjá þjer. a 

Hann var nágranna Veill og ynbi, 

bjálparfús. þeim, fem lidu naud; 

geſtrisni hans og gofuglyndi 

gjarna kryndu hans lain og audz; 

ſtjornſemi, vizka, von vg trú 

vernduðu" vg ſtyrktu' hans fall vg bú. 
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A 

Aſtrikur fadir efnisnidja, 

einhver hinn bezti maki var. 

Virztu því, gud! ab vernda og ſtydja 

venzladra hjortu', er daudinn ſtarz 

berradu blidra barna tär, 

bættu og graddu makans jár. 

5. 

Allt, er hann gjordi oſs til fóma, 

og eptirdemis bræðrum hans, 

minning beſs lengi mun og hljóma 

mebal ínnbúa þejða lanbs, 

og Borgarfjarbar fjallaſafn 

fræba bergmáli um hans nafn. 

Sall er fá verk fitt sann 

t vffur kvaddi nú. | 

Lof hans á lífsins-bóf 

lausnarans ſtanda' eg ſſje. 

Drottinn gaf, drottinn tök, 

drottins nafn lofad ſje. 

—J—— 
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